
consagrar sem reservas cada momento e área 
de sua vida, para ser vivida diante de Deus, à 
moda de Deus e para Deus. A�nal de contas, 
fomos chamados para sermos dEle e para Ele, 
então cabe muito bem dedicarmos nossas 
vidas à Deus. Uma vez que consagramo-nos a 
Deus, temos oportunidade de provar do 
melhor que Deus tem para nós, a começar pelo 
relacionamento proposto por Ele, passando 
por levar a sério Suas determinações e 
orientações de forma a provarmos da alegria 
de vermos nossas vidas conforme Deus 
projetou, para que então, ao �nal de 2020, 
possa reconhecer que foi mais um Feliz Ano 
Velho!

Não perca a oportunidade de reconhecer a 
bondade de Deus na sua vida e de consagrar-se 
a Deus para o próximo ciclo anual.

Deus os abençoe!

Uma vez que agora se cumpre mais um ciclo 
de translação, em que a Terra  completou sua 
trajetória elíptica em torno do Sol, isto é de 
duração de UM ANO, podemos olhar para o 
2019 que agora se encerra e dizer: ‘Feliz Ano 
Velho!’ em reconhecimento da bondade 
abundante que Deus derramou sobre os seus, 
a�nal, foi Ele quem renovou sua misericórdia, 
quem nos perdoou tantas vezes, quem insistiu 
em nos ama, que manifestou Sua profunda 
generosidade suprindo-nos o que 
precisávamos para a vida e para a vida com Ele. 
Encerrando-se mais este tempo, temos a 
oportunidade de agradecer a Deus pelas 
bênçãos derramadas e reconhecer: este foi um 
período especial em que Deus nos tratou de 
forma tão especial, que independentemente 
das circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis, 
foram o campo que Deus nos reservou para 
provarmos de Sua presença e bênção.

Por outro lado, penso que esta sugestão de 
considerar o Ano que se encerra como feliz, 
possa soar um tanto estranho para alguns, pois 
a�nal, você poder dizer: Não foi tão feliz assim. 
De fato, neste caso, no caso de não ter provado 
de Sua presença, bondade e 
consequentemente não haver como reconhecer 
que foi assim; é melhor não ser hipócrita e 
pensar no futuro, no Ano Novo.

No caso do ano novo, minha mensagem é 
mais do que adeus ao velho, mas, sim, ‘A Deus 
Ano Novo!’ Quero com isso dizer que você deve 

Feliz Ano Velho! A Deus Ano Novo!
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